Všeobecné podmínky pořádání jazykových kurzů cizích jazyků
jazykovou školou Iva Buštová - SIMEA
I.
Předmět plnění, ke kterému se Jazyková škola ve vztahu k Objednateli (zájemce o
výuku) zavazuje:
a) Zajištění výuky cizího jazyka v učebnách školy.
b) Jazyková škola bude provádět průběžné testování znalostí Objednatel jedenkrát za čtvrt
roku, s nimiž Objednatele seznámí.

II.
Objednatel se zavazuje:
a) Platit Jazykové škole cenu kurzů podle počtu hodin v příslušném čtvrtletí, pololetí, školním
roce, jak je uvedena na přihlášce, kterou Objednatel podepíše.
b) Zúčastňovat se pravidelně výuky.

III.
Cena a podmínky docházky u individuálních kurzů:
a) Vyučovací hodina trvá 55 minut . Cena za vyučovací hodinu je: 300,- Kč při měsíčním
předplatném, 280,- Kč při čtvrtletním předplatném (1. čtvrtletí od září do prosince-16h,
2. čtvrtletí od ledna do března-13h, 3. čtvrtletí od dubna do května-13h), 270,-Kč při
půlročním předplatném (22h), 260,- Kč při ročním předplatném.
b) V případě, že hodina vyjde na státní svátek a nebude později nahrazena, částka za tuto
hodinu bude odečtena z platby za další období nebo bude dobropisována.
c) Místo výuky: SBD Ocelář, gen Klapálka 1614, Kladno (příp. R. Hajníkové 397, Kladno 7)
d) Všichni studenti musí platit předem - Částka musí být zaplacena nejpozději do
posledního dne v měsíci, kterým končí předchozí platební období (tzn. platba za 2.
čtvrtletí musí být zaplacena do 31.12.) V případě, že platba nebude zaplacena do tohoto
termínu naskakuje penále 0,05% z celkové částky za každý den z prodlení (dle obchodního
zákoníku). Pokud není stanoveno jinak.
e) Škola nahrazuje 10% hodin z celkového počtu hodin omluvených nejméně 24 hodin
předem. Lektor nabídne dva nejblíže možné náhradní termíny. V případě, že student
nabídnuté termíny odmítne, hodina se bere jako odučená a předplatné se nevrací.
f) V případě neomluvené absence či pozdní omluvy se hodina nenahrazuje a peníze za
neomluvenou hodinu se nevrací.
g) V případě, že se lektor nedostaví na hodinu a není za něj sjednána odpovídající náhrada,
nebo hodina nahrazena v jiném termínu, je kursovné za neodučenou hodinu vráceno zpět.
h) Pokud se student bez předchozí omluvy nedostaví na dvě po sobě jdoucí hodiny, bude jeho
hodina nabídnuta jinému zájemci.
i) V případě dlouhodobější absence, ne delší než – li jeden měsíc, která je omluvená předem,
lze sjednat písemně přerušení výuky a po odstranění překážky, která brání zájemci
navštěvovat hodiny, je možné opět ve výuce pokračovat.
j) Veškeré požadavky, které mají nadstandardní charakter (změna délky trvání hodiny,
víkendové hodiny, hodiny mimo provozní dobu školy 8:00 – 20:00 apod.) musí být
projednány předem a cena v těchto případech bude stanovena kalkulací.
k) Objednatel má právo požádat o Osvědčení o absolvování jazykového kurzu pro úroveň,
která odpovídá mezinárodním schématům, po splnění veškerých podmínek daných školou.
Probrání učebnice odpovídající úrovně (elementary – advanced), 95% docházka, vyplnění
závěrečného testu se ziskem nejméně 80%.
l) V případě, že je docházka ze strany studenta ukončena dříve než skončí platební období,
částka za předplatné se nevrací.
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IV.
Cena a podmínky docházky u skupinových kurzů:
a) Vyučovací hodina trvá 55 minut . Cena za vyučovací hodinu: Skupina 2 studenti: 155,Kč, Skupina 3 studenti: 110,- Kč, Skupina 4 studenti: 90,- Kč, Skupina 5 studentů:
80,- Kč
b) Místo výuky: SBD Ocelář, gen Klapálka 1614, Kladno
R. Hajníkové 397, Kladno 7
c) Všichni studenti musí platit předem a to čtvrtletně. Částka musí být zaplacena
nejpozději do posledního dne v měsíci, kterým končí platební období (tzn. platba za 2.
čtvrtletí musí být zaplacena do 31.12.) V případě, že platba nebude zaplacena do tohoto
termínu naskakuje penále 0,05% z celkové částky za každý den z prodlení (dle obchodního
zákoníku). Pokud není stanoveno jinak.

Skupina
Skupina 2
Skupina 3
Skupina 4
Skupina 5

Září - prosinec
2480,1760,1440,1280,-

Leden-březen
2015,1430,1170,1040,-

Duben - červen
2015,-.
1430,1170,1040,-

d) V případě absence studenta se hodina nenahrazuje a peníze se za hodinu nevrací.
e) V případě, že se lektor nedostaví na hodinu a není za něj sjednána odpovídající náhrada,
nebo hodina nahrazena v jiném termínu, je kursovné za neodučenou hodinu vráceno zpět.
f) Pokud se student bez předchozí omluvy nedostaví na dvě po sobě jdoucí hodiny, bude jeho
hodina nabídnuta jinému zájemci.
g) Objednatel má právo požádat o Osvědčení o absolvování jazykového kurzu pro úroveň,
která odpovídá mezinárodním schématům, po splnění veškerých podmínek daných školou.
Probrání učebnice odpovídající úrovně (elementary – advanced), 95% docházka, vyplnění
závěrečného testu se ziskem nejméně 80%.
h) V případě, že je docházka ze strany studenta ukončena dříve než skončí čtvrtletní platební
období, částka za předplatné se nevrací.

V.
a) Jazyková škola je oprávněna v průběhu trvání jazykového kurzu změnit lektora. Změna musí
být oznámena předem Objednateli. Jazyková škola odpovídá za to, že v důsledku změny
lektora nedojde ke změnám v kvalitě výuky cizího jazyka.
b) Objednatel má právo požádat o změnu lektora v případě nevyhovujícího systému výuky,
nepřipravenosti lektora na výuku a podobných kázeňských přestupků. O uvedených
skutečnostech musí informovat Jazykovou školu.

VI.
Tyto podmínky jsou platné od 1. 9.2008 do 31. 8.2009.
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